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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. május 
2-ai rendkívüli nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános 
adatai:  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának 
elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

204/2022. (V.2.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. május 2-ai 
rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által kötendő forgóeszköz 
hitelszerződéshez garancia vállalásáról szóló 10/2022. (I.20.) határozat 
módosítására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt 
ülésén című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 
3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

205/2022. (V.2.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. május 2-ai 
rendkívüli nyílt ülésére a DVG Zrt. cégvezetője részére tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 

hogy a közgyűlés a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által kötendő forgóeszköz 

hitelszerződéshez garancia vállalásáról szóló 10/2022. (I.20.) határozat módosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, 
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

206/2022. (V.2.) határozata  

 a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által kötendő forgóeszköz hitelszerződéshez 
garancia vállalásáról szóló 10/2022. (I.20.) határozat módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és a K&H Bank Zrt. között 2022. január 19. napján 
létrejött fogóeszköz hitelszerződés módosításának tervezetét, mely szerint a forgóeszköz 
hitel összege 2.500.000.000,- Ft-ról 3.750.000.000,- Ft-ra változik. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban körülírt 

szerződésmódosítás ismeretében úgy határoz, hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt. által kötendő forgóeszköz hitelszerződéshez garancia vállalásáról szóló 10/2022. 
(I.20.) határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 
hogy az 1. pontban körülírt forgóeszköz hitelszerződéshez Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata nyilatkozatban garanciát vállaljon 3.750.000.000,- Ft összeg 
erejéig azzal, hogy a jognyilatkozatban meghatározott időpontok közül abban az 
időpontban szabadulhat a Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége alól, amely 
korábban bekövetkezik: (1) 2022. december 30. napja; VAGY (2) a Biztosított 
Szerződésen alapuló valamennyi Biztosított Kötelezettség megszűnik.” 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a nyilatkozat és garancia módosítás aláírására a határozat melléklete 
szerinti tartalommal. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármestert 
                 - a határozat végrehajtása előkészítésben való közreműködésért: 
                   az aljegyző 
Határidő: - a nyilatkozat és garancia módosítás aláírására: azonnal 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 

a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást az önkormányzat 2022. évi költségvetési 
rendelete soron következő módosítása során vegye figyelembe. 

 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a jegyző 

                -  a határozat végrehajtása előkészítésben való közreműködésért: 
                   a gazdasági főosztály vezetője 
Határidő: - a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása    

 


